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 تراجع دراسات المناطق في الجامعات األمريكية  

  وأثرها على السياسة الخارجية األمريكية في منطقة الشرق األوسط
 

 بلخيرات حوسين .د
 جامعة الجلفةـ قسم العلوم السياسية 

 
 تقديم 

اخلارجية األمريكية من أكثر املوضوعات حضورا يف مساحة االهتمامات األكادميية يف تعترب السياسة  
جمال العالقات الدولية وبشكل أكثر حتديدا يف جمال حتليل السياسة اخلارجية ويربر اخلرباء ذلك من زوايا متعددة 

ما يتعلق مبكانة الواليات املتحدة منها ما يتعلق بتميز النموذج األمريكي يف صنع السياسة اخلارجية ، ومنها أيضا 
كانت توجهات   –على األقل منذ هناية احلرب العاملية الثانية  –األمريكية كقوة عاملية كربى ، ومن الناحية التارخيية 

السياسة اخلارجية األمريكية من أكثر العوامل املؤثرة يف توجيه تفاعالت منطقة الشرق األوسط بل إن التفسريات 
لواقع األمن اإلقليمي كقضية مركزية يف هذه املنطقة  كانت تركز  بشكل كبري على تأثريات السياسة التقليدية 

 .اخلارجية األمريكية
لكن ما هو مالحظ يف اخلمسة عشر سنة األخرية  وحتديدا منذ الغزو األمريكي للعراق هو حدوث  

نقول االختالالت من زواية التقدير العقالين لصانع و ) اختالالت يف املقاربة األمريكية اجتاه منطقة الشرق األوسط 
،  واليت تعرب عنها الكثري من املظاهر ، ومتيل وجهات ( القرار األمريكي وليس من وجهة نظر دول وشعوب املنطقة

لتحليل هذا االختالل سواءا على املستوى الدويل من حيث أن هذا " نسقية " نظر معينة اىل تبين تفسريات 
هو جمرد انعكاس للتحوالت اهليكلية اليت يعرفها النسق الدويل يف السنوات األخرية ، أو على املستوى االختالل 

الداخلي من حيث تزايد تعقيدات صنع السياسة اخلارجية األمريكية أو تراجع أمهية منطقة الشرق األوسط يف 
 . اإلدراك األمريكي 

انوية لتلك التفسريات ذات الطابع النسقي ، فبالنسبة لكننا منيل يف هذه املداخلة إىل إعطاء مكانة ث 
بتفسري اختالالت املقاربة األمريكية اجتاه منطقة الشرق األوسط من حيث االستناد إىل التحوالت اهليكلية للنسق 
الدويل فإننا نرى أن العكس هو الصحيح أي أن أخطاء السياسة األمريكية يف منطقة الشرق األوسط هي اليت 

دوث تلك التحوالت يف هيكل النسق الدويل ، أما بالنسبة للتفسريات النسقية على املستوى الداخلي حفزت ح
فنرى انه مل حيدث حتول جوهري يف البيئة الداخلية لصنع السياسة اخلارجية األمريكية ال على مستوى املؤسسات 

 . املعنية هبذه الصناعة وال على مستوى التيارات الفكرية املرتبطة بذلك
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إن تفنيد التفسريات النسقية أو على األقل التقليل من أمهيتها كإطار تفسريي الختالالت املقاربة  
العقالنية األمريكية اجتاه منطقة الشرق األوسط يف السنوات األخرية ، يتبعه بالضرورة االنفتاح على إطار تفسريي 

وسط فاننا نتبىن يف هذه املقال الفرضية املركزية آخر ، وكمحاولة لفهم الرتاجع األمريكي يف منطقة الشرق األ
هناك عالقة مباشرة بين تراجع مكانة دراسات المناطق في الجامعات األمريكية وتحديدا دراسات :  التالية

 . الشرق االوسط وبين  تبلور التوجهات غير العقالنية  للسياسة الخارجية اتجاه هذه المنطقة
هو منتج معريف أصيل للجامعات " دراسة املناطق " إىل كون حقل  إن بناء هذه الفرضية يستند 

، ويف سياق أن دراسات املناطق بصورة عامة ودراسات الشرق األوسط بصورة خاصة قد تراجعت األمريكية
مكانتها يف اجلامعات األمريكية من خالل عدة مؤشرات وارتباطا بعدة أسباب فقد اثر ذلك بشكل كبري على 

ات األمريكية يف التوجيه السليم ملسارات السياسة اخلارجية األمريكية يف منطقة الشرق األوسط وهو ما دور اجلامع
" االسرتاجتي العام " ترتبت عليه جمموعة من التداعيات السلبية على واقع تلك السياسة سواءا على املستوى 

لعالقات " السلوكي املباشر " ى املستوى املرتبط مبكانة الواليات املتحدة يف توجيه تفاعالت املنطقة أو عل
 : الواليات املتحدة مع دول املنطقة ، وان تفكيك هذا اإلطار العام يكون من خالل احملاور التالية 

 النشأة وأسباب التراجع    : دراسات المناطق في الجامعات األمريكية : المحور األول  
يعترب حقل دراسات املناطق منتج معريف أصيل للجامعات األمريكية  وقد عرفت أوج  تطورها ابتداءا من  

رابطة الدراسات " وهي  3491هناية احلرب العاملية الثانية ، حيث تأسست أول رابطة لدراسات املناطق سنة 
 ذلك تأسيس جامعة هاردفار ملركز  ، ووتال 3491مث تال ذلك تأسيس مركز الدراسات الروسية سنة " االسياوية 

مت تأسيس مركز الدراسات الصينية يف جامعة كولومبيا ، ويف الفرتة ما بني  3491األحباث الروسية ، ويف سنة 
  1جامعة أمريكية  19كانت دراسات املناطق قد انتشرت يف   3411اىل  3491

ن التعليم العايل األمريكي  وهو الباب وتدمج دراسات املناطق كحقل معريف يف الباب السادس من قانو  
اليت ينص من جهة على أهداف دراسات املناطق كحقل معريف يف اجلامعات األمريكية وهي األهداف اليت 
تتمحور حول  تشجيع املعرفة مبناطق العامل وتشجيع دراسة اللغات األجنبية وتدريب األمريكيني على اكتساب 

حتياجات امللحة لألمن القومي ، ومن جهة أخرى ينص هذا الباب على آليات اخلربة والفهم الدوليني لسد اال
يف الباب السادس " دراسات املناطق " ، وتعرف "دراسات املناطق " متويل البحوث األكادميية املتضمنة يف حقل 

ميكن االستفادة من قانون التعليم العايل األمريكي بأهنا حقل أكادميي تتداخل فيه التخصصات ويهتم بنتاج علمي 
  2.منه يف عملية إنتاج السياسات اجتاه املناطق املختلفة

يف حتليله لصعود دراسات املناطق يف اجلامعات األمريكية " عبد الفتاح نعوم " ونتفق مع الباحث املغريب  
  3:واليت حيصرها يف ثالث أسباب رئيسية 

أن دراسات املناطق هي حماولة لتعويض الدراسات االستشراقية التقليدية واليت ثبت قصورها  -*  
يف فهم مناطق العامل املختلفة وخاصة مناطق العامل اإلسالمي ، وهو يف هذا السياق يشري اىل اىل ما قام به 
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الشرق " علمي حياول فهم من خالل دوره يف تأسيس حقل دراسات املناطق كحقل " هاملتون جب " املستشرق 
 . بشكل موضوعي بعيدا عن الصورة النمطية اليت كرستها دراسات االستشراق"  
تطورات العلوم االجتماعية يف الواليات املتحدة ، حيث اعتربت دراسات املناطق شكل من  -*  

العلوم االجتماعية  بدور  أشكال تطوير العلوم االجتماعية يف الواليات املتحدة ، وقد قام ما يسمى مبجلس حبوث
مهم يف اهليكلة األكادميية هلذا احلقل من خالل تأسيس جلنة حبوث املناطق هبدف حتديد املناطق األكثر أمهية 

 . للواليات املتحدة من اجل دراساهتا دراسة علمية
املكرس يف " الشرق " تطورات الفكر االسرتاتيجي األمريكي ، حيث أصبح مفهوم  -*  

ت االستشراقية ال يؤدي الغرض بالنسبة للواليات املتحدة اليت أصبحت منذ هناية احلرب العاملية الثانية الدراسا
تتطلع للقيام بدور عاملي ، ولذا أصبح من املهم حتديدا فضاءات إقليمية فرعية تتيح إمكانية السيطرة اإلسرتاجتية 

احد املفاهيم اليت ظهرت يف هذا " الشرق األوسط " عليها واالستفادة من مزايا هذه السيطرة ، ويعترب مفهوم 
 .    السياق

يف اجلامعات األمريكية دخل يف مرحلة من االحندار  " دراسات املناطق"لكن هذا االنتشار حلقل   
 : وخصوصا منذ هناية احلرب الباردة وذلك ارتباطا بعدة أسباب ميكن بلورهتا فيما يلي 

إن احد احلوافز : األمريكية  األمنيةالمناطق والمؤسسات  اكتشاف االرتباط بين حقل -أ  
املهمة لالهتمام بتأسيس  بدراسات املناطق يف اجلامعات األمريكية كان العتبارات أمنية  حبتة فالواليات املتحدة 

ب اىل األمريكية  اليت مل تكن متلك حىت جهاز خمابرات خارجي قبل احلرب العاملية الثانية اضطرت بعد هذه احلر 
االستعانة بعدد من أساتذة اجلامعات والباحثني إلعداد التقارير يف فهم كل من أملانيا واليابان ومن بينهم املؤرخ 

دراسات " وقد تواصل هذا االرتباط بني  4"مارجريت ميد" واالنثربوجلية االملانية " ريتشارد كراوثامير" األملاين 
عد تأسيس أول جهاز امين أمريكي خارجي وهو مكتب اخلدمات اإلسرتاجتية واألجهزة األمنية األمريكية ب" املناطق
حيث لعب ذلك املكتب  دورا رئيسيا يف حتفيز  -والذي حتول فيما بعد اىل وكالة املخابرات املركزية األمريكية  -

 " .دراسات املناطق " اجلامعات األمريكية على تأسيس حقل 
يف " دراسات املناطق" بني األجهزة األمنية األمريكية و" لتوجيهية ا" وقد كان الكتشاف هذه العالقة   

التوازنات  " اجلامعات األمريكية اثر على تراجع هذا احلقل األكادميي من حيث  التوجس من إمكانية ميل 
 يف صنع توجهات السياسة اخلارجية األمريكية لصاحل املؤسسات األمنية  يف حني أن األصل يف صنع" املؤسسية

باملساومة البريوقراطية ، حيث " هولسرت " تلك التوجهات على املستوى املؤسسي هو ذلك املستند اىل ما يسميه 
 . تعترب املؤسسات األمنية واحدة من  مجلة مؤسسات مرتبطة بصنع السياسة اخلارجية األمريكية

اسات المناطق در " تزايد معدالت الرقابة السياسية على االنتاج االكاديمي في حقل  -ب  
رئيسة رابطة دراسات جامعة الشرق األوسط سابقا يف جامعة كولومبيا " ليزا اندرسون  " ويف هذا السياق تشري: 

اىل أن هذه الرقابة انتقلت من الطابع الشخصي حيث كان بعض الناشطون السياسيون واألكادمييون  هم من 
دراسات املناطق والتعليق عليه مث انتقلت هذه الرقابة لتأخذ  يتكفلون مبهمة الرقابة على اإلنتاج األكادميي حلقل
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طابع مؤسسي حيث أصبحت من صميم عمل مؤسسة الكونغرس من خالل إنشاء ما يسمى باجمللس الدويل 
وهو اجمللس الذي تنحصر مهمته يف تقييم األنشطة اليت حتظى بالدعم مبوجب  1133للرقابة مبوجب التعليمة رقم 

      5.من قانون التعليم العايل وهو الباب الذي يدعم دراسات املناطق يف اجلامعات األمريكيةالباب السادس 
:  األمريكيةتعارض موضوعية دراسات المناطق كحقل اكاديمي  مع بعض تحيزات السياسة الخارجية  -ج

تبقى دراسات املناطق يف التحليل األخري حقل أكادميي يتسم يف سياق طبيعي لذلك خباصية املوضوعية ، وهو ما 
تعارض بشكل رئيس مع بعض حتيزات السياسة اخلارجية األمريكية ، وقد كانت أوىل بدايات ظهور التداعيات 

غري عقالين بالنسبة لصانع السياسة اخلارجية  الذي ثبت أهنا قرار" حرب الفيتنام " السلبية هلذا التعارض مع 
األمريكي ، وبالرغم من لفت االنتباه اىل هذه املسألة ومع ذلك فقد كانت هناك اندفاع من صانع القرار اىل تبين 

 . خيار احلرب 
وميتد هذا السياق ليشمل حتيزات السياسة اخلارجية األمريكية يف منطقة الشرق األوسط وحتديدا يف  

يف الواليات املتحدة دورا كبري يف إحداث الشرخ " اللويب اإلسرائيلي " ع الصراع العريب اإلسرائيلي ، إذ لعب موضو 
بني توجهات صانع القرار األمريكي  اجتاه العالقات األمريكية اإلسرائيلية ، والصراع العريب اإلسرائيلي بصورة عامة 

 كانت تناق  الريية األمريكية اجتاه الصراع العريب اإلسرائيلي بنزعة ، وبني النزعة املوضوعية لدراسات املناطق واليت
 .موضوعية تتعارض مع مواقف وتأثريات اللويب اإلسرائيلي

ويف هذه اجلزئية بالتحديد كانت بدايات دراسات منطقة الشرق األوسط مستندة اىل بعض األمساء العربية  
األمريكي للكيان اإلسرائيلي على املصاحل األمريكية يف املنطقة العربية ، خطورة التأييد  إىله باستمرار نباليت كانت ت

لكن ومع تزايد نفوذ وتأثري اللويب اإلسرائيلي يف الواليات املتحدة فقد اثر ذلك بشكل كبري على دراسات الشرق 
  . كحقل فرعي يف دراسات املناطق يف اجلامعات األمريكية  األوسط

منذ بداية الستينات أصبح هناك سيطرة كبرية للتوجه : ة في الجامعات األمريكية سيطرة النزعة السلوكي -د
بل انه اعترب منوذج معريف منهجي لكيفية البحث يف العلوم االجتماعية عامة ، السلوكي يف اجلامعات األمريكية 

ج عنها من آثار لتمهد الطريق وجاءت احلرب العاملية الثانية وما نت  ومنها العلوم السياسية كتقليد معريف أمريكي ،
أخرجت النموذج املعريف التقليدي متاما من " ملرحلة حتول حامسة يف تطور حقل السياسة كما يشري نصر عارف 

ساحة البحث األكادميي، وأتاحت الفرصة هليمنة احلركة السلوكية على خمتلف حقول العلوم االجتماعية، وأصبح 
    6 كيةمن املنطقي القول حبدوث ثورة سلو 

ومن املعروف أن املنهج السلوكي يركز يف البحث والتحليل على العناصر الكمية القابلة للقياس ، يف حني  
انه يتجاهل تأثريات العناصر االجتماعية غري قابلة للقياس كالعوامل القيمية والثقافية والدينية واحلضارية والتارخيية  

كحقل معريف ، فمن خالل تتبع التطور " سات املناطق درا" ، يف حني أن هذه األخرية  تقع يف صلب مضمون 
تؤطر  وتقاليدالتارخيي لوجود الدين يف العالقات الدولية يتضح انه ال توجد اية حضارة يف التاريخ بال دين وقيم 

   . 7أشكال تنظيماهتا كما يذهب لذلك العديد من املؤرخني ودارسي النظم احلضارية 
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منذ هناية احلرب الباردة أضيف : كية منذ نهاية الحرب الباردة سياسات السيطرة األمري -ه  
نزعة الزهو بالتفوق " سبب آخر لرتاجع دراسات املناطق يف اجلامعات األمريكية وهو التأثر مبا امساه جوزيف ناي 

نزعة ال" ممارسات سياسات السيطرة من خالل تبلور  إىلحيث اندفعت السياسة اخلارجية األمريكية " األمريكي
فان ذلك يكون " النزعة االمرباطورية " يف السياسة اخلارجية األمريكية وعندما نستخدم مفهوم " اإلمرباطورية 

النزعة " اعتبار الدولة اليت تتىن  إىلباملعىن العلمي له وليس باملعىن السياسي ، حيث يشري ذلك املفهوم 
نظام عاملي معني  ورقيبة على ذلك النظام ضد كل أشكال يف سياستها اخلارجية على انه صانعة ل" اإلمرباطورية 

التفكري يف السيطرة على   املناطق املختلفة للعامل  إىلذلك بالواليات املتحدة  أدى، وقد  8الفوضى اليت تؤثر عليه
مت بعد أن كان وضع السيطرة ال يتحقق بالنسبة هلا إال يف اجلزء الغريب من العامل ، وعلى هذا األساس فانه 
استبدال التوجه اإلقليمي يف السياسة اخلارجية األمريكية بالتوجه العاملي ، حيث أصبح صانع القرار األمريكي مييل 

 .فهم تعقيدات تلك املناطق إىلإىل افرتاض انه ميكن فرض سياسات مباشرة يف مناطق العامل املختلفة دون احلاجة 
أن  سياق  إىلالشرق األوسط يف اجلامعات األمريكية  احد أقطاب رابطة دراسات" جويل بينني" ويشري  

باعتبارها جمرد الزمة من لزوميات احلرب " دراسات املناطق " هناية احلرب الباردة قد خلق تصورات سلبية اجتاه 
أي االحتاد  –الباردة ، بسبب تراجع التنافس على األقاليم على اعتبار أن الطرف الثاين يف املعادلة الدولية 

 إىللنصائح على االكادميني االمركيني املرتبطني هبذا الفرع املعريف مل يعد موجودا ، ولذا اهنالت ا –السوفيايت 
   9.الن ذلك مل يعد متوافقا مع الدور األمريكي اجلديد يف العامل  إليهضرورة التخلي عن االنتساب 

 :  األمريكيةفي الجامعات  األوسطتطور واقع دراسات الشرق : المحور الثاني   
يف اجلامعات األمريكية  جيد له موقعا أيضا يف حتليل " دراسات املناطق" راجع إن السياق العام ألسباب ت 

يف اجلامعات األمريكية ، ولكننا ندعي أن تراجع دراسات الشرق األوسط قد " دراسات الشرق األوسط" تراجع 
بشكل كبري باللويب ارتبط أيضا بسبب أكثر خصوصية وهو املتعلق بتأثريات النخبة األكادميية احملافظة واملرتبطة 

اإلسرائيلي يف الواليات املتحدة األمريكية والذي يوزع دائرة نفوذه وتأثرياته  على جمموعة من الفضاءات ومن بينها 
 " .اجلامعات األمريكية " 
يف سياق فهم تطور واقع دراسات الشرق األوسط يف اجلامعات األمريكية يشري بعض الباحثني اىل أن  و 

تطور هذا الواقع مرتبط بتطور املوضوع األساسي هلذه الدراسات يف كل مرحلة ومن ذلك ما طرحه الباحث املغريب 
 10: مراحل  حيث قسم تطور واقع دراسات الشرق األوسط عرب أربع" عبد الفتاح نعوم " 
امتدت من اخلمسينات حىت الستينات واهتمت مبوضوعات تتعلق باحلداثة والدميقراطية : املرحلة األوىل  

يف سعي منها لفهم جمتمعات الشرق األوسط باعتبارها دول مستقلة حديثا من اجل إقناعها بتبين احلداثة الغربية  
 . كبديل عن املاركسية

لسبعينات واستمرت حىت أوائل الثمانينات وكانت تعىن مبوضوع املشاركة بدأت من ا: املرحلة الثانية  
السياسية وتأثرت باالحداث اليت عرفتها املنطقة كالثورة اإليرانية واغتيال الرئيس املصري حممد أنور السادات 
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ظاهرة اإلسالم  واالحتالل اإلسرائيلي للبنان وهو ما حول اهتمامات دراسة منطقة الشرق األوسط اىل حماولة لفهم
 . السياسي

بدأت مع هناية السبعينات حىت التسعينات ومتيزت بالعودة إىل دراسة الدولة وعالقتها : املرحلة الثالثة  
باجملتمع املدين وكيفية صنع السياسات العامة ودور الدولة كمنظم لعملية التحول االقتصادي والسياسي 

 . اصة الدول العربيةومشكالت االندماج يف دول الشرق األوسط وخ
بدأت منذ تسعينات وعادت دراسات املناطق اىل تناول موضوعات تتعلق باجملتمع املدين : املرحلة الرابعة  

 . والدميقراطية والليربالية
وقد توجت هذه االستمرارية بتأسيس العديد من املراكز املختصة يف دراسات الشرق األوسط نذكر منها  
، معهد الشرق األوسط لبحوث اإلعالم ، املركز األمريكي لألحباث الشرقية ، املعهد معهد الشرق األوسط : 

األمريكي للدراسات املغاربية ، املعهد األمريكي للدراسات اليمنية ، املعهد األمريكي للدراسات اإليرانية ، املعهد 
املعهد األمريكي للبحوث يف تركيا ،  األمريكي للدراسات الباكستانية ، املعهد املركز األمريكي للبحوث يف مصر ،

 .الفلسطيين للبحوث  –املركز األمريكي 
لكننا خنتلف مع وجهة النظر اليت حتاول رصد تطور واقع دراسات الشرق األوسط يف اجلامعات األمريكية   

ناسب لدراسة هو املعيار امل" معيار احليادية واملوضوعية " من خالل املضمون الرئيسي لكل مرحلة ولكن نرى أن 
 : تطور دراسات الشرق األوسط يف اجلامعات األمريكية وعليه نرى ان هذا التطور قد مشل ثالث مراحل 

وهي املرحلة اليت عرفت هنضة دراسات الشرق األوسط يف اجلامعات االمركية : املرحلة االوىل  -*  
مساء اليت تداولت على رئاسة الرابطة من خالل تأسيس ما تسمى برابطة دراسات الشرق األوسط ومن أشهر األ

هم رشيد اخلالدي وليزا اندرسون  وهذه الرابطة  هي عبارة عن جتمع اكادميي يضم العديد من املراكز املختصة يف 
دراسة الشرق األوسط ، وقد اتسمت هذه املرحلة بإجراء دراسات موضوعية حول املنطقة وامتدت هذه املرحلة 

 . ات من القرن املاضياىل غاية بداية السبعين
 3111 وهي املرحلة  املمتدة من بداية السبعينات اىل غاية حرب العراق : املرحلة الثانية -*  

فأوال تأثري النزعة السلوكية املنتشرة : وهي املرحلة اليت عرفت تراجع كبري لدراسات الشرق األوسط  ارتباطا بسببني 
ية لدراسات الشرق األوسط باعتبارها ليست حقال معرفيا بقدر ما هو يف اجلامعات األمريكية على النظرة السلب

جمال للتخصص واخلربة ، وثانيا  الشخصيات االكاميية احملافظة  واليت ال تنتمي إىل رابطة دراسات الشرق األوسط  
لويس ، مايكل واملقربة من اللويب اإلسرائيلي من أمثال دانيال بايبس ، مارتن كرامر ، ستنايل كرتز ، برنارد 

 .     باوتشر
وقد توجت هذه املرحلة برتاجع كبري يف دراسات الشرق األوسط يف اجلامعات األمريكية ويف هذا السياق   

جامعات هبا عضو هيئة  1اكرب جامعة أمريكية  ال يوجد اال  33من املمكن تقدمي بعض األرقام فبالنسبة ل
أستاذ دائم متخصص يف  قسم ال يوجد هبا 33من  بني  33تدريس متخصص يف منطقة الشرق األوسط وان 

جامعة ال يوجد هبا  33من بني بني   9منطقة الشرق األوسط ، وينطبق نفس السياق على املقاييس حيث أن 
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أي مقياس خاص مبنطقة الشرق األوسط يف حني أن بقية اجلامعات ال تتوفر إال على مقياس واحد خاصة مبنطقة 
 11.الشرق األوسط 

أن الشخصيات األكادميية املستقلة قد اثروا بشكل كبري على توجيه ومن املالحظ يف هذه املرحلة  
السياسة اخلارجية األمريكية يف منطقة الشرق األوسط بعيدا عن تأثري الدراسات املوضوعية اليت كانت تقدم يف 

مفهوم يف ترسيخ " مايكل باوتشر " إطار رابطة دراسات الشرق األوسط ، وكمثال لذلك الدور الكبري الذي لعبه 
الشرق األوسط  الذي تتبناه النخبة السياسية اإلسرائيلية باعتباره ال يتطابق مع مفهوم النظام االقليمي العريب وهو 
ما يهدف اىل إثبات ان الشرق األوسط هو نظام إقليمي متعدد الثقافات اهلويات من اجل شرعنة الوجود 

 12.غرايف هو يف قلب النظام اإلقليمي العريباإلسرائيلي يف هذه املنطقة بالرغم من ان وجودها اجل
اللويب اإلسرائيلي والسياسة " يف مقالتهما ذائعة الصيت " ستيفن والت" و" جون مريشامير " ويشري  

اىل املمارسات اليت يقوم هبذا هذا اللويب والنخبة األكادميية املوالية له يف الضغط على " اخلارجية االمريكية 
كيني الذين حياولون تقدمي ريية موضوعية اجتاه منطقة الشرق األوسط وحتديدا اجتاه السياسة األكادمييني األمري

عندما قررت استمالة املؤرخ رشيد اخلالدي " برنستون" و" كولومبيا " اإلسرائيلية ، ومنها اهلجوم على جامعيت 
وضوعية يف اجلامعات وهو الذي يعد احد أقطاب دراسات الشرق األوسط  ذات النزعة امل 13للعمل فيها
 .      األمريكية

وهي املرحلة اليت مت فيها إعادة إحياء   3111وهي مرحلة ما بعد حرب العراق : املرحلة الثالثة  -*    
 33دراسات الشرق األوسط يف اجلامعات األمريكية تأثرا باملسارات غري املتوقعة هلذه احلرب وقبلها بأحداث 

ري بدراسة املنطقة العربية واإلسالمية ،  ولكن  يف نفس الوقت استمر اللويب سبتمرب حيث برز اهتمام كب
اإلسرائيلي يف التأثري السليب على هذه الدراسات من خالل تشديد الرقابة على هذه الدراسات عرب نواب 

ت قانون الدراسا" اعتمد الكونغرس ما يسمى  3111اكتوبر  33الكونغرس  خاصة ما يتعلق بالتمويل ففي 
وهو القانون الذي انشات مبوجبه  114بالقانون رقم  3111مارس  11،  واحلق يف " الدولية يف التعليم العايل 

 14.جلنة استشارية لإلشراف على منح املساعدات ومراقبة مضمون اإلنتاج األكادميي  حول منطقة الشرق األوسط
اىل أن دراسات الشرق األوسط ذات  احد أقطاب رابطة دراسات الشرق األوسط" جويل بينني" ويشري  

إدراك السياقات التارخيية لتطور املنطقة بكل ما يشمله هذا السياق  -3: النزعة املوضوعية تتسم بثالث خصائص 
االهتمام بتأثريات املصاحل املتنافسة للقوى املختلفة ، االلتزام بتقدمي أعمال تفسريية قابلة للنقاش  -3من أبعاد ، 
، لكن بالنسبة اليه فان تأثريات النخبة األكادميية احملافظة املرتبطة  15مال تدعي حيازة احلقيقة بدل تقدمي أع

دراسات " باللويب اإلسرائيلي قد سامهت بشكل كبري يف تقويض هذه األسس وهو ما ساهم يف حمدودية تأثري 
ية اجتاه تلك املنطقة ، وان ذلك اثر ذات النزعة املوضوعية يف توجيه السياسة اخلارجية األمريك" الشرق األوسط 

بشكل كبري على عدم عقالنية هذه التوجهات وهو ما يثبت تراجع دراسات الشرق األوسط قد تأثر فعال 
 باألسباب العامة لرتاجع دراسات املناطق يف اجلامعات األمريكية ولكنه 
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لى التوجهات غير العقالنية أثر تراجع دراسات المناطق في الجامعات األمريكية ع: المحور الثالث 
 للسياسة الخارجية االمريكية في منطقة الشرق األوسط   

كما يظهر من مضمون احملور السابق ، فان واقع دراسات الشرق األوسط كأحد جتليات دراسات  
التداعيات املناطق يف اجلامعات األمريكية قد عرف مسار من التطور مث االحندار ، وهو ما ترتبت عليه جمموعة من 

 :السلبية على توجهات السياسة اخلارجية األمريكية يف منطقة الشرق األوسط واليت جنتهد يف ضبطها فيما يلي 
الحركات : القصور في فهم تأثيرات الفواعل الجديدة من غير الدول في منطقة الشرق األوسط  -أ

 :اإلسالمية نموذجا 
فواعل  من غري " رق األوسط يتمثل يف تزايد تأثري ما تسمى إن احد التحوالت اإلسرتاجتية يف منطقة الش 

ويف السياق العملي مل هتتم الواليات املتحدة بتأثريات هذا النوع من الفواعل اال من خالل طرف حمدد " الدول 
وهي حركات ذات طابع قومي ، تنتشر بني أربع دول رئيسية يف منطقة الشرق األوسط  " احلركات الكردية " وهم 

" أو " سين " على اختالف ارتباطها املذهيب " احلركات اإلسالمية " ،ويشري واقع منطقة الشرق األوسط اال أن 
قد صارت واحدة من أهم الفواعل املؤثرة يف منطقة الشرق " عنفيتها " وكذلك على اختالف درجة "  شيعي 

اعل من غري الدول وحتديدا احلركات األوسط ويف هذا السياق يرى الدكتور هبجت قرين أن تنامي دور الفو 
اإلسالمية كحركة محاس وحزب اهلل قد باتت تضاهي أمهية الدول ذاهتا وهو احد املظاهر األساسية للتغري يف 

 .16.منطقة الشرق األوسط
أستاذ التاريخ يف جامعة كولومبيا األمريكية  تداعيات تراجع " ريتشارد بوليت " ويف هذا السياق ينتقد   

دراسة املناطق يف اجلامعات األمريكية بصورة عامة وتراجع دراسات الشرق األوسط بصورة خاصة من حيث  مكانة
انه  قد انعكس على جتاهل أمهية واحدة من أهم الفواعل يف منطقة الشرق األوسط وهي احلركات اإلسالمية 

املتحدة كتامني النفط وكذلك محاية حيث أن االهتمام األمريكي ركز بشكل كبري على املصاحل املادية للواليات 
األمن القومي اإلسرائيلي ، وجتاهل تأثري واحدة من أهم الظواهر املتطورة  واملؤثرة يف منطقة الشرق األوسط وهي 

 سواءا تلك املرتبطة مبمارسة العنف أو باملرتبط باملمارسة السياسية يف إطار سلمي  17"احلركات اإلسالمية " ظاهرة 
كفاعل من غري الدول يف منطقة " احلركات اإلسالمية " صانع القرار األمريكي لتطور مكانة إن جتاهل   

 : الشرق األوسط قد انعكس بشكل سليب على توجهات هذه السياسة يف ثالث أبعاد رئيسية 
إن احلركات اإلسالمية ال تنظر السياسة األمريكية  من منطلق اسرتاجتي باعتبارها قوة  -أوال  

مؤثرة يف تفاعالت النظام الشرق أوسطي ولكن من منطلق حضاري حبت من حيث ان اإلسالم جيسد ثقافة  عاملية
مقاومة لتحرير منطقة الشرق األوسط من سياسات اهليمنة األمريكية ، وبالرغم من وجود اختالفات مذهبية بني 

حني يتعلق األمر بسياسات " واضح تضامن " احلركات اإلسالمية يف منطقة الشرق األوسط اال أهنا أهنا تبدي 
تبنت مجاعة اإلخوان  3111الواليات املتحدة أو الكيان الصهيوين كحليف تقليدي ، فخالل حرب لبنان 

املسلمني يف مصر وجبهة العمل اإلسالمي يف األردن ومجعية الوفاق اإلسالمية يف البحرين موقفا داعما حلزب اهلل 
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ن حرب لبنان هي جولة أخرى يف املواجهة بني األمة اإلسالمية واملؤامرة الصهيونية اللبناين واعتربت هذه احلركات أ
 18.املدعومة أمريكيا

التأثري على الرتويج للدميقراطية كمدخل ملمارسة سياسات اهليمنة األمريكية حيث تعترب هذه احلركات هي  -ثانيا
وتشري مراكز الدراسات املتخصصة يف منطقة  "سياسات الدمقرطة " األقل جتاوبا من الناحية األيدلوجية مع 

الشرق األوسط أن صانع القرار األمريكي أخطا عندما اعتقد أن احلركات اإلسالمية تتفاعل  بشكل تلقائي 
" حيث هناك مناطق رمادية يف فكر احلركات اإلسالمية اجتاه الدميقراطية مبفهومها " للدمقرطة " الرتويج األمريكي 

 19" . الغريب 
كما تؤثر احلركات اإلسالمية على السياسات األمريكية أيضا من خالل إضفاء البعد الديين على الصراعات   -لثاثا

 .  اإلقليمية وهو البعد املغيب عن الريية االمريكية هلذه الصراعات وخاصة ما يتعلق بالصراع الفلسطيين اإلسرائيلي
 يعترب الغزو األمريكي: لحرب على العراق نموذجا ا: النمط االمبراطوري للتدخالت العسكرية  إحياء -ب

احد أشهر اخلرباء " انتوين كردمسان " للعراق منوذج إلحياء النمط اإلمرباطوري للتدخالت العسكرية ، وقد قدم  
االسرتاجتيني يف الوقت الراهن  ومدير  مركز الدراسات اإلسرتاجتية والدولية  واحد اخلرباء األمريكيني يف منطقة 

لشرق األوسط انتقادات الذعة إلحياء هذا النمط من التدخالت العسكرية يف السياسة اخلارجية األمريكية ا
واعتربه مؤشر على عدم اطالع صانع السياسة اخلارجية األمريكية يف ذلك الوقت على تعقيدات منطقة الشرق 

 .  .األوسط
االحتالل باستقاللية السيما يف الدول وبالنسبة اليه فقد وىل العصر الذي تتصرف فيه قوات دولة  

واملناطق اليت تضم اديان وعقائد وثقافات ونظم سياسية وقيم خمتلفة ، فهذا النوع من التدخالت ال ميكن ان 
ينجح اال اذا ترافقت العمليات العسكرية مع قبول شعيب ومن شان جتاهل هذه احلقيقة ان يغذي التمرد واملقاومة 

، ويلخص الدكتور لطفي حامت النتائج الكارثية للتدخل العسكري 20يف احلالة العراقية وهو ما حتقق بالفعل 
فقد افرز االحتالل األمريكي للعراق فوضى وطنية االمريكي على النمط االمرباطوري يف العراق من حيث ان   

ما نتج عن ذلك من تعدد شاملة تلخصت نتائجها يف تفكك الدولة العراقية واهنيار مؤسساهتا العسكرية واألمنية و 
 ،وسلطة القوى املناهضة لالحتالل  ،سلطة الشرعية االنتخابية والسلطة األمريكية  ،للسلطات العاملة يف العراق 

/ األمر الذي أفضى إىل تفكك التشكيلة االجتماعية العراقية وتوزع مكوناهتا االجتماعية على خانات طائفية 
وبسبب العنف املتجذر بني الدولة العراقية ومكوناهتا االجتماعية مل تستطع املؤسسات اجلديدة إيقاف  ،عرقية 

عرقية واهلادف إىل حماولة أطراف الصراع الداخلي للسيطرة على / مسار الصراع الداخلي املصطبغ بألوان طائفية 
 العراق على خلفية اهنيار الدولة العراقية وقد انبثقت املليشيات املسلحة يف ،سلطة الدولة العراقية اجلديدة

وأصبحت هذه املليشيات أدوات بيد األحزاب والقوى الطائفية هبدف االستحواذ على السلطة واالنفراد هبا حتت 
 21.أغطية الشرعية االنتخابية أو مناهضة التدخل األجنيب
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 الفوضى الخالقة نموذجا  ستراتجيةإ: األوسطصياغة االستراتجيات غير العقالنية اتجاه منطقة الشرق  -ج
ذات النزعة املوضوعية مسح للشخصيات األكادميية ذات التوجه احملافظ " دراسات املناطق " إن تراجع  

بان يكون هلا دور كبري يف توجيه صناعة السياسة اخلارجية األمريكية اجتاه منطقة الشرق األوسط ومن بني ابرز 
صاحب مشروع تقسيم العامل اإلسالمي والذي شكل الرافد األساسي ملا "  برنارد لويس" هذه الشخصيات هو 

مسيت فيما بعد بإسرتاجتية الفوضى اخلالقة وهي اإلسرتاجتية الرمسية اليت مت تبنيها يف السياسة اخلارجية األمريكية 
  3113اجتاه منطقة الشرق األوسط منذ سنة 

الشرق األوسط دول مصطنعة وحديثة التكوين وإذا ما  وينطلق برنار لويس يف التشخيص بالقول أن دول 
احلد الكايف فليس هناك جمتمع مدين حقيقي يضمن متاسك الكيان السياسي  إىلمت إضعاف السلطة املركزية 

للدولة وال شعور حقيقي باهلوية الوطنية املشرتكة أو والء للدولة القومية ، وتقوم ريية برنارد لويس على ان 
وين اجملتمعات يف منطقة الشرق األوسط جمتمعات غري متجانسة وبالتايل ميكن اللعب على تناقضات التك

 22االجتماعي داخل كل دولة هبدف التفتيت والتقسيم وهو ما يسهل من توجهات اهليمنة األمريكية 
لقد شكلت ريية برنارد لويس الرافد األساسي ملا مسي فيما بعد بإسرتاجتية الفوضى اخلالقة اليت ارتبطت  

اث وضع من الفوضى والذي يتطور وهو يشري إىل إحد" كودوليزا رايس " السابقة  األمريكيةبوزيرة اخلارجية 
هذه اإلسرتاجتية فان  ة، ويف ادراك صناع 23بشكل تلقائي وخيلق األثر االسرتاتيجي املناسب بعد مدة زمنية حمددة 

 . املدخل األساسي لصناعة الفوضى هو اللعب على تناقضات النسيج االجتماعي للدول املستهدفة
تماد إسرتاجتية الفوضى اخلالقة قد انعكس بشكل سليب على لكن من الواضح أن التطورات الالحقة الع 

 : التقدير العقالين للمصاحل األمريكية يف منطقة الشرق األوسط وذلك من زوايا متعددة 
التورط العسكري يف األوضاع الداخلية مما انعكس على الوضع االقتصادي للواليات املتحدة  -أ  

 . مليار دوالر سنويا 91رية مبا يقارب ختفيض ميزانيتها العسك إىلحيث اضطرت 
توفري السياق للقوى اإلقليمية يف منطقة الشرق األوسط من تأثريات السياسة األمريكية ،  -ب  

صورة احلليف املوثوق الن سياق الفوضى اخلالقة " صورة الواليات املتحدة " فبالنسبة للقوى احلليفة فقد فقدت 
بالنسبة للقوى املعادية  أمارب ذات حتالف موثوق مع الواليات املتحدة، قد مشل حىت الدول اليت كانت تعت

 للواليات املتحدة فقد وفر هلا ذلك سياق مناسب للتمدد اإلقليمي 
إحياء فرص القوى الكربى املنافسة يف إعادة التموقع يف منطقة الشرق األوسط ونذكر  -ج  

 " . الدور الروسي املتنامي " بشكل أكثر حتديدا 
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 خاتمة
هناك عالقة مباشرة بين تراجع مكانة : الفرضية التالية  إثباتكان مدار هذه املداخلة هو حماولة  

وبين  تبلور التوجهات غير  األوسطدراسات المناطق في الجامعات األمريكية وتحديدا دراسات الشرق 
وقد توفرت مجلة من املعطيات اليت تشرح أبعاد هذه الفرضية العقالنية  للسياسة الخارجية اتجاه هذه المنطقة ، 

ذات النزعة املوضوعية  وذلك " دراسات الشرق األوسط " حدوث تراجع كبري يف  ىلإفمن جهة تشري املعطيات 
 أخرىتأثرا من جهة باألسباب العامة لرتاجع دراسات املناطق يف اجلامعات األمريكية بصورة عامة ، ومن جهة 

دراسات " واملرتبط باللويب اإلسرائيلي حيث يتوجس هذا التيار من قدرة " التيار األكادميي احملافظ" ات بتأثري 
كتخصص معريف على التأثري على صانع السياسة اخلارجية األمريكية اجتاه منطقة الشرق " الشرق األوسط 

ليس " دراسات الشرق األوسط " تقييم تطور أن املعيار الفعلي ل إىلاألوسط  حيث لفتنا االنتباه يف هذه املداخلة 
 . هو املوضوع الرئيس هلا يف كل مرحلة وإمنا هو معيار حياديتها ومدى تأثرها بتأثري اللويب اإلسرائيلي

كما تشري معطيات الواقع أيضا إىل أن تراجع دراسات الشرق األوسط يف السياق العام لرتاجع دراسات  
من  –املناطق يف اجلامعات األمريكية قد دفع صانع السياسة اخلارجية األمريكية إىل تبين توجهات غري عقالنية 

   .  وجهة  نظر املصلحة األمريكية وليست من وجهة نظر دول وشعوب املنطقة
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